
miniaturní rekorder EKG 
událostí, bezdrátové 
připojení k PC – doba 
záznamu až 1 týden

Bezdrátový přenos dat pomocí technologie 
Bluetooth

Pro přenos dat je možno použít i mobilní 
telefon pomocí Bluetooth

Miniaturní rozměry a všestrannost 

Zobrazení EKG v reálném čase pro 
správné umístění elektrod

Až 8 min záznamu před označením událostí

Volitelná kvalita EKG;  1-, 2-, 3- 
nebo 5-kanálový záznam

Max 60 min záznamová kapacita ve vnitřní 
paměti

Volitelně lze nastavit i možnost přepsání 
starých záznamů novými, je-li paměť již plná

DOKONALEJŠÍ PÉČE
ZLEPŠUJÍCÍ SE ZDRAVÍ

  Rekorder EKG událostí 
 s technologií Bluetooth



Rekorder EKG událostí s technologií Bluetooth TM
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Výrobce:  Meditech Kft
H-1191 Budapest ,  Ül l ő i  út  200

Ma ďarská republ ika
Tel :  +36 1 280 8232

Dovoz a  distr ibuce:  
METRIMPEX PRAHA s.r .o.

Slezská 128
130 00 Praha 3

Tel :  267 315 870
Fax:  267 315 806

E-mai l :  info@metrimpex.cz

Napájení:           1 ks AAA baterie nebo akumulátor
EKG kanály:           Max 3 nezávislé bipolární, nebo 5 
                                    unipolárních kanálů
Vzorkování:           1200 Hz nebo 600 Hz
Rozlišení A/D:           12 bitů
Frekvenční rozsah:     0,05-100 Hz (-3 dB)
Dynamický rozsah:     16 mVp-v
Tolerance DC ofsetu   +/- 300 mV
Vstupní impedance:    100 MOhm
Ukládací frekvence:    600 Hz, 300 Hz nebo 150 Hz
Kapacita paměti:         8-60 min podle kvality záznamu a počtu kanálů
Přenos dat:           Bezdrátové Bluetooth spojení
Rozměry:           66 x 59x 17 mm
Hmotnost:           ~ 49 g (vč. baterie)
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Mnohdy je velmi těžké nebo někdy ani není možné zjistit skryté důvody mnoha 
kardiovaskulárních potíží pomocí klidového EKG nebo třeba s tradičním 24-hodi-
novým holterovským monitorováním. K tomu poskytuje řešení přístroj CardioBlue, 
malý, ale všestranný rekorder EKG událostí s možností prodloužit interval zázna-
mu až na jeden týden. Pohodlnost použití přístroje zajišťuje bezdrátový přenos 
dat. CardioBlue  zaznamenává EKG záznam až několik minut do své přechodné 
paměti. Po stisknutí tlačítka pro události, CardioBlue ukládá údaje EKG před a po 
(pre-post záznam). Je možnost i záznamu programovaných měření. S přístrojem 
CardioBlue lze monitorovat pacienta bez přenosného kabelu a počítače. Tech-
nologie Bluetooth umožňuje naprogramovat, resp. získané EKG údaje stáhnout 
pomocí počítače, PDA nebo k tomu přizpůsobeným mobilním telefonem.  Na 
základě typu používaného přístroje lze údaje stáhnout, analyzovat, prohlédnout, 
uložit nebo dále poslat jako přílohu E-mailu. Bezdrátové monitorování v reálném 
čase, které lze odstartovat i během načatého záznamového cyklu, ulehčí kon-
trolu správného umístění elektrod. Optimálního využití  paměti můžeme docílit se 
změnou potřebné kvality EKG, resp. výběrem počtu EKG kanálů. Zpracování za-
znamenaných údajů EKG stah po stahu provádí software CardioVision s podrob-
nou analýzou a pomáhá připravit správnou diagnózu.


